
Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 10.05.2016 година 

(Протокол № 215) 

 

1. РЕШЕНИЕ: Факултетният (Научен) съвет избра доц. д-р Илия Димитров Денев 

на академичната длъжност „професор“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, научна специалност Молекулярна биология-

Биологични мембрани, към катедра „Физиология на растенията и молекулярна 

биология“ на Биологическия факултет по обявения конкурс в ДВ, бр.88/13.11.2015 

г. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният (Научен) съвет избра гл.ас. д-р Емилия Атанасова 

Андреенко на академичната длъжност „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 

Анатомия на човека-Антропология, към катедра „Анатомия и физиология на 

човека“ на Биологическия факултет по обявения конкурс в ДВ, бр.88/13.11.2015 г. 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет предлага на почитаемия Академичен съвет: 

 Да утвърди учебeн план на специалности Биология и химия, професионално 

направление 1.3 Педагогика на обучението по … , за І курс, считано от учебната 2016/2017 

г.  

 Да утвърди учебeн план на специалности Биология и английски език, 

професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … , за  І курс, считано от 

учебната 2016/2017 г.  

 Да утвърди  промени в учебния план на магистърска програма „Лечебни и етерични 

растения“- специалисти и неспециалисти, който да влезе в сила  от учебната 2016/2017 г. 

 Да утвърди  промяна в наименованието  на  магистърска програма: от  „Учител по 

биология“ (за биолози без придобита професионална квалификация учител по биология) на 

„Биологично образование“ (за учители притежаващи ОКС „бакалавър“ в професионално 

направление 1.3 Педагогика на обучението по биология или „бакалавър“/“магистър“  в 

професионално направление 4.3 Биологически науки и документ за придобита 

професионална квалификация „учител“. Форма на обучение: редовна; срок на обучение : 1 

година, 2 семестъра; семестриална такса - 550 лв.  

 Да утвърди магистърски програми и семестриални такси за обучение на студенти в 

Биологическия факултет през учебната 2016/2017 година: 

№  

Магистърска програма 

Направление Форма на 

обучение 

Срок на 

обучение 

Семестриална 

такса 

1. Антропология специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

 650 лв. 

2. Биология специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

600 лв. 

3. Биоинформатика  специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

790 лв. 



4. Биодиагностика  специалисти редовно 1 година,  

 2 семестъра 

 990 лв. 

5. Биология  и психология на 

развитието 

специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

700 лв. 

6. Биология  и психология на 

развитието 
неспециалисти редовно 2 години,  

4 семестъра 

700 лв. 

7. Биоразнообразие, екология и 

консервация 

специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

750 лв. 

8. Биоразнообразие, екология и 

консервация 

неспециалисти редовно 2 години,  

4 семестъра 

750 лв. 

9. Биотехнологична 

микробиология  

специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

950 лв. 

10. Биофармацевтична биохимия специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

950 лв. 

11. Генетика  специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

910 лв. 

12. Биологично образование  специалисти, 

 с педагогическа 

квалификация  

редовно 1 година,   

2 семестъра 

550 лв. 

13. Екология, управление и контрол 

на околната среда  

специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

      750 лв. 

14. Екология, управление и контрол 

на околната среда  

неспециалисти редовно 2 години,   

4 семестъра 

      750 лв. 

15. Екология и опазване на 

екосистемите 

специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

750 лв. 

16. Екология и опазване на 

екосистемите 

неспециалисти редовно 2 години,  

4 семестъра 

750 лв. 

17. Екология на селищни системи  специалисти, за 

нуждите на 

филиал гр. 

Кърджали 

редовно 1 година,   

2 семестъра 

600 лв. 

18. Лечебни и етерични растения  специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

750 лв. 

19. Лечебни и етерични растения неспециалисти редовно 2 години,  

4 семестъра 

750 лв. 

20. Медицинска биология  специалисти редовно 1 година,  2 

семестъра 

800 лв. 

21. Медицинска биология  неспециалисти редовно 2 години, 4 

семестъра 

800 лв. 

22. Молекулярна биология и 

биотехнология  

специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

790 лв. 

23. Микробиологичен контрол и 

безопасност на храни  

специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

950 лв. 

24. Паразитология   специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

850 лв. 

25. Репродуктивна биология  специалисти редовно 1 година,  2 950 лв. 



семестъра 

26. Учител по биология специалисти, 

без 

педагогическа 

квалификация 

редовно 1 година,   

2 семестъра 

550 лв. 

27. Управление на иновациите и 

биоиндустриите 

специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

900 лв. 

Допълнителна професионална квалификация 

1. Учител по биология Задочно обучение 1 година,  

2 семестъра 

400 . 

 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

Разпределението на учебната натовареност по катедри за уч. 2016/2017 г. 

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избра: 

Държавна изпитна комисия за магистърска програма „Здравно и екологично образования“ 

редовна сесия в катедра „Ботаника и методика на обучението по биология“. 

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Конспекти за държавни изпити за ОКС „бакалавър“  

 Актуализиран конспект на магистърска програма „Лечебни и етерични растения“ 

за Държавен изпит. 

 Нехабилитирани преподаватели, които имат право да четат лекции през учебната 

2016/2017 година: 

 Гл.ас. д-р Атанас Ангелов Ириков 

 Гл.ас. д-р Славея Тенчева Петрова 

 Гл. ас. д-р Ивелин Алдинов Моллов 

 Гл. ас. д-р Весела Славчева Янчева 

 Гл.ас. д-р Гергана Ганева Захманова 

 Гл.ас. д-р Тихомир Илиев Въчев 

 Гл.ас. д-р Румяна Панова Вълкова 

 Гл.ас. д-р Евелина Иванова Даскалова 

 Гл.ас. д-р Елена Димитрова Апостолова 

 Гл. ас. д-р Слави Атанасов Тинешев 

 Гл.ас. д-р Златка Петкова Ваклева 

 Гл. ас.д-р Ценка Иванова Радукова 

 Гл. ас. д-р Пламен Стефанов Стоянов 

 Гл.ас. д-р Мариана Иванова Мърхова-Косева 

 Гл.ас. д-р Йолина Валентинова Хубенова 

 Гл. ас. д-р Веселин Петров Биволарски 

 Гл.ас. д-р Петър Стойков Бояджиев 

 Гл. ас. д-р Христо Ангелов Димитров 

 Гл.ас. д-р Теодора Петрова Попова 

 Гл.ас. д-р Пенка Лазарова Василева 

 Гл. ас. д-р Цветелина Георгиева Бацалова 



 Списък на преподавателите, които ще провеждат занятия и изпитr във филиала на 

ПУ „П.Хилендарски“ в гр. Кърджали за уч. 2016/2017 г. 
 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет хонорува за теренни упражнения през 

учебната 2015/2016 г.: 

 Проф. дбн Георги Георгиев Марков, ИБЕИ, БАН от  гр. София – 50 часа теренни 

упражнения по Зоология на гръбначните със студенти от ІІ курс, специалност „Екология и 

ООС“- редовно обучение (от норматива на гл. ас. В. Митковска); 

 Доц. д-р Ангел Георгиев Цеков - 45 часа упражнения със студенти от ІІ курс, 

специалност „Екология на биотехнологичните производства“(от норматива на проф. 

Велчева); 

 Доц. д-р Нася Борисова Томлекова, ИЗК „Марица“, Пловдив – 16 часа упражнения 

със студенти от ІІІ курс на специалности редовно обучение: Биология, Молекулярна 

биология, Биология и химия, Екология и ООС и от задочно обучение ІІІ курс Биология и 

Екология и ООС; 

 Доц. д-р Лиляна Руменова Начева, Овощарски институт, Пловдив – 16 часа 

упражнения със студенти от ІІІ курс от специалности редовно обучение: Биология, 

Молекулярна биология, Биология и химия, Екология и ООС и от задочно обучение ІІІ курс 

Биология и Екология и ООС; 

 Доц. д-р Жеко Йовчев Жеков – 40 часа упражнения със студенти от ІІІ курс от 

специалности редовно обучение: Биология, Молекулярна биология, Биология и химия, 

Екология и ООС и от задочно обучение ІІІ курс Биология и Екология и ООС; 

 Гл. ас. д-р Огнян Божилов Тодоров – 35 часа  теренни упражнения по Екология със 

студенти от ІІІ курс, специалност „Биология и химия“- редовно обучение (от норматива на 

проф. Велчева); 

 Ас. Ганчо Иванов Пасев, ИЗК „Марица“, Пловдив - 16 часа упражнения със 

студенти от ІІІ курс от специалности редовно обучение: Биология, Молекулярна биология, 

Биология и химия, Екология и ООС и от задочно обучение- ІІІ курс, специалност  Биология 

и Екология и ООС; 

 Докторант Владимир Дамянов Добрев – 35 часа теренни упражнения по Екология 

със студенти от ІІІ курс, специалност „Биология и английски език“ (от нормативите на 

проф. Велчева -5 ч. и на доц. Гечева -30 ч.); 

 Докторант Добромир Дамянов Добрев – 35 часа теренни упражнения по Екология 

със студенти от ІІІ курс, специалност „Екология и ООС“ (от норматива на доц. Д. 

Георгиев); 

 Докторант Волен Станиславов Аркумарев – 30 часа теренни упражнения по 

Екология със студенти от ІІІ курс, специалност „Биология“ –задочно обучение, часовете са 

от индивидуалния план на докторанта (от норматива на гл. ас. Моллов); 

 Докторант Борислава Атанасова Тодорова - 50 часа теренни упражнения по 

Екология със студенти от ІІІ курс, специалност „Екология и ООС“ – редовно обучение. 30 

часа са от индивидуалния план на докторанта (от норматива на доц. Гечева); 

 Докторант Анелия Славчева Павлова – 85 часа теренни упражнения по Зоология  и 

Зоология на безгръбначните със студенти от ІІ курс, специалност „Биология и химия“ и І 

курс „Екология и ООС“, 30 часа са от индивидуалния план на докторанта (от нормативите 

на проф. Бечев-35 ч. и на доц. Стоянова – 50 ч.); 

 

 

 
 



8.  РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри: 

 План-сметка в размер на 200 лева за отпечатване на автореферат на дисертационния 

труд на Костадинка Тодорова Тодорова, докторант, по област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 

Биологически науки, докторска програма  Екология и опазване на екосистемите в катедра 

„Екология и ООС“.   

 План-сметка, в размер на 200 лева за закупуване на материали за провеждане на 

лятната учебна практика по Физиология на растенията. 

 План-сметка, в размер на 200 лева за покриване на пътни разходи от Пловдив до 

Пещера при провеждане на учебна практика по Микробни биотехнологии със студенти ІІІ 

курс от специалност „Екология на биотехнологичните производства“. 

 

 

Секретар на БФ: 

   (Е. Георгиева) 


